
На га да ем, што пер шы мі бе ла ру са мі, якія 
атры ма лі па смя рот на зван не Ге роя Са вец-
ка га Са ю за за ге ра ізм, пра яў ле ны ў ба ях 
з фа шыс та мі ў 1936 го дзе ў Іс па ніі, ста лі 
тан кіс ты Чыр во най Ар міі Па вел Куп ры я наў, 
ура джэ нец в. Ста рын цы По лац ка га ра ё на, і 
мін ча нін Мі ка лай Ся ліц кі.

У 1939 го дзе пер шым двой чы Ге ро ем 
Са вец ка га Са ю за стаў лёт чык Сяр гей Гры-
ца вец, які ро дам з На ва груд ска га ра ё на. 
Вы зна чыў ся Гры ца вец у ба ях з фа шыс та мі 
ў не бе Іс па ніі і з япон скі мі агрэ са ра мі на ра-
цэ Хал хін-Гол.

Ад ным з пер шых у па чат ку Вя лі кай Ай-
чын най вай ны ўда сто е ны гэ та га вы со ка га 
зван ня лёт чык-зні шчаль нік Аляк сей Ан то-
нен ка, ура джэ нец в. Вась ко ві чы Ві цеб ска га 
ра ё на, які вы зна чыў ся ў пер шых па вет ра ных 
ба ях з ва ро жай авія цы яй пры аба ро не Ле-
нін гра да. Указ Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-
ве та СССР аб яго ўзна га ро джан ні вый шаў
14 лі пе ня 1941 го да.

Шы ро ка вя до ма імя Ге роя Са вец ка га 
Са ю за, сла ву та га лёт чы ка-зні шчаль ні ка, 
ура джэн ца в. Маш ка ны Сен нен ска га ра ё-
на Аляк санд ра Га раў ца. 6 лі пе ня 1943 го да 
пад час Кур скай біт вы, ус ту піў шы ў бой з 
20 ва ро жы мі бам бар дзі роў шчы ка мі, ён збіў 
9 са ма лё таў. Га ра вец — адзі ны ў све це лёт-
чык, які ў ад ным баі збіў столь кі са ма лё таў 
во ра га.

Яшчэ адзін бе ла рус, Ге рой Са вец ка га Са-
ю за Ба рыс Коў зан, так са ма адзі ны ў све це 
лёт чык, які та ра ніў ча ты ры ва ро жыя са ма-
лё ты. Пас ля вай ны ён жыў у Мін ску. Па мёр 
у 1985 го дзе.

І, на рэш це, пер шы мі ся род пар ты зан 
Ге ро я мі Са вец ка га Са ю за ста лі Ці хан Бу-
маж коў і Фё дар Паў лоў скі. Акра мя та го, за 
ге ра ізм і муж насць, пра яў ле ныя ў ба раць бе 
з ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі ў ты ле 
во ра га, 88 пар ты зан і пад поль шчы каў Бе-
ла ру сі ўда сто е ны зван ня Ге роя Са вец ка га 
Са ю за.

Толь кі 88 з 400-ты сяч най ар міі на род ных 
мсці ўцаў. Ці не ма ла? Тым больш, што з 

агуль най коль кас ці Ге ро яў пар ты зан і пад-
поль шчы каў 43 ча ла ве кі пры па дае на ўра-
джэн цаў Ра сіі, Укра і ны і ін шых рэс пуб лік. Імі 
ста лі ка ман дзі ры ды вер сій ных груп і атра-
даў, на кі ра ва ных у тыл пра ціў ні ка па лі ніі 
На род на га ка мі са ры я та дзяр жаў най бяс пе кі 
і ва ен най раз вед кі, ка ман дзі ры пар ты зан скіх 
бры гад з лі ку бы лых вай скоў цаў Чыр во най 
Ар міі і ін шыя.

Гэ та зу сім не азна чае, што не бы ло год-
ных кан ды да тур або не бы ло прад стаў лен няў 
з бо ку ка ман да ван ня пар ты зан скіх фар мі ра-
ван няў. Спра ва ў тым, што са ма пра цэ ду-
ра прад стаў лен ня да ўзна га ро джан ня ме ла 
скла да ны і доў гі пра цэс. У мно гіх вы пад ках 
пар ты за ны ча ка лі сваю «зо рач ку» не каль кі 
га доў, а мно гія яе так і не атры ма лі.

Пры чы ны бы лі роз ны мі. Не аб' ек тыў насць 
прад стаў лен ня, шмат сту пень ча тая сіс тэ ма 
яго пра хо джан ня, суб' ек тыў насць асоб ных 
чы ноў ні каў, а ча сам пры чы ны прос та не вы-
тлу ма чаль ныя. Вар та ад зна чыць, што ка ман-
да ван не пар ты зан скіх бры гад і атра даў не 
ску пі ла ся на ўзна га ро ды і за сы па ла Бе ла-
рус кі штаб пар ты зан ска га ру ху прад стаў лен-
ня мі на ўзна га ро джан ні ад пар ты зан ска га 
ме да ля да зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за. 

Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў кі раў ніц тва рэс-
пуб лі кі не ад на ра зо ва ста ві ла пы тан не аб 
пры сва ен ні зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за 
пар ты за нам і пад поль шчы кам, якія асаб лі ва 
вы зна чы лі ся. У 1958 го дзе ад важ ным пад-
поль шчы цам Ві цеб скай воб лас ці Еф ра сін ні 
Зянь ко вай і Зі на і дзе Парт но вай пры свое на 
зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за. Яшчэ ад ной 

бе ла рус кай па тры ёт цы Ве ры Ха ру жай гэ та 
вы со кае зван не пры свое на ў 1960 го дзе.

У 1965 го дзе, ка лі шы ро ка ад зна ча ла ся 
20-я га да ві на Вя лі кай Пе ра мо гі са вец ка га 
на ро да над гіт ле раў скай Гер ма ні яй, Цэнт-
раль ны Ка мі тэт КП Бе ла ру сі на па ся джэн-
нях прэ зі ды у ма трой чы раз гля даў пы тан не 
аб пры сва ен ні зван ня Ге роя Са вец ка га Са-
ю за ак тыў ным удзель ні кам пар ты зан скай 
ба раць бы ў Бе ла ру сі. Спі сы на 69 ча ла век 
бы лі на кі ра ва ны ў Маск ву на раз гляд ЦК 
КПСС. Ся род прад стаў ле ных бы лі ка ман дзі-
ры пар ты зан скіх бры гад і атра даў, ад важ ныя 
ды вер сан ты-пад рыў ні кі, удзель ні кі пад пол-
ля. На жаль, толь кі два нац ца ці з іх Ука зам 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР ад 
8 мая 1965 го да бы ло па смя рот на пры свое-
на зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за: ар га-
ні за та ру Го мель ска га пад пол ля Ці ма фею 
Ба ра дзі ну, мін скім пад поль шчы кам Іва ну 
Ка буш кі ну, Мі ка лаю Ке дыш ку, Яў ге ну Клу-
ма ву, Ула дзі мі ру Амель я ню ку, юна му пар-
ты за ну Ма ра ту Ка зею і інш.

На пя рэ дад ні 80-год дзя з дня ўста наў лен-
ня зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за і 70-год-
дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў на за вём ім ёны ак тыў ных 
удзель ні каў пар ты зан ска га ру ху ў га ды Вя-
лі кай Ай чын най вай ны, якія не ста лі Ге ро я мі 
Са вец ка га Са ю за. Ад нак сва і мі шмат лі кі мі 
подз ві га мі за слу гоў ва лі гэ та га. Ім і бу дзе 
пры све ча на но вая руб ры ка «Звяз ды» — 
«Ге ро я мі не ста лі — ге ро я мі за ста лі ся».

Ан тон Ві кенць е віч КУЗЬ МІЧ 

Ка мі сар пар ты зан ска га атра да імя Ча-
па е ва 225-й бры га ды бы лой Па лес кай воб-
лас ці.

На ра дзіў ся ў 1915 го дзе ў вёс цы Ха ром-
цы Ак цябр ска га ра ё на. Да вай ны пра ца-
ваў трак та рыс там і ша фё рам. 22 чэр ве ня 
1941 го да пры зва ны ў Чыр во ную Ар мію і 
на кі ра ва ны на фронт. Вы хо дзя чы з акру жэн-
ня, быў па ра не ны і апы нуў ся ў па ло не. Праз 
ме сяц уцёк з ла ге ра ва ен на па лон ных, які 
зна хо дзіў ся ў Чар ні гаў скай воб лас ці, і пра-
біў ся ў сваю вёс ку, дзе ад ра зу ўклю чыў ся ў 
пар ты зан скую ба раць бу.

1 лю та га 1942 го да Ан тон Кузь міч стаў 
пар ты за нам атра да, за тым ка ман дзі рам 
ды вер сій най гру пы, а з 15 ве рас ня 1943 го-
да — ка мі са рам атра да. На яго ба я вым ра-
хун ку — 13 пу шча ных пад ад хон ва ро жых 
эша ло наў, вы ве дзе ны са строю бра ня по-
езд, 5 па да рва ных аў та ма шын, 2 чы гу нач-
ныя мас ты і 4 мас ты на грун та вых да ро-
гах, больш за 200 зні шча ных рэ ек, 16 км 
тэ ле фон най су вя зі. У ба ях Ан тон Кузь міч 
аса біс та зні шчыў 37 ня мец кіх сал дат, за ха-
піў стан ко вы ку ля мёт і 5 аў та ма таў, вяр нуў 
ся ля нам 214 га лоў жы вё лы, на ра ба ва най 
фа шыс та мі ў на сель ніц тва.

Як ска за на ва ўзна га род ным ліс це на 
прад стаў лен не ка мі са ра да зван ня Ге роя 
Са вец ка га Са ю за, «А. В. Кузь міч вы зна чаў-

ся муж нас цю і ад ва гай у ба ях па раз гро ме 
ва ро жых гар ні зо наў, за са дах, ды вер сі ях на 
чы гун цы, у ін шых апе ра цы ях, што пра во дзі-
лі ся атра дам і бры га дай». Уз на га род ны ліст 
пад пі са ны кі раў ніц твам Па лес ка га аб ка ма 
КП (б)Б 28 снеж ня 1944 го да.

Сця пан Фё да ра віч ШУ ПЕ НЯ 

На ра дзіў ся ў 1896 го дзе ў вёс цы На ча 
Круп ска га ра ё на Мін скай воб лас ці. Удзель-
нік гра ма дзян скай вай ны, адзін з ар га ні за та-
раў і кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на тэ ры-
то рыі бы лой Ба ра на віц кай воб лас ці. Пе рад 
вай ной пра ца ваў пер шым сак ра та ром Шчу-
чын ска га ра ён на га ка мі тэ та КП (б)Б.

Пар ты зан скую ба раць бу ў ты ле во ра га 
Сця пан Шу пе ня па чаў у лі пе ні 1941 го да ў 
Ту раў скім ра ё не Го мель скай воб лас ці. У ве-
рас ні 1942 го да ЦК КП (б)Б на кі ра ваў яго ў 
Ба ра на віц кую воб ласць у якас ці Упаў на ва-
жа на га БШПР па Шчу чын скім між рай цэнт-
ры, дзе ён пра вёў вя лі кую ра бо ту па згур-
та ван ні асоб ных пар ты зан скіх груп у ба я выя 
атра ды і бры га ды.

Сця пан Шу пе ня шмат ува гі на да ваў ума-
ца ван ню дыс цып лі ны ся род ка манд на га і 
аса бо ва га са ста ву пар ты зан скіх фар мі ра-
ван няў, на ладж ван ню пра віль ных уза е ма-
ад но сін пар ты зан з мяс цо вым на сель ніц-
твам. Дзя ку ю чы рас тлу ма чаль най ра бо це, 
ак тыў ным дзе ян ням пар ты зан гра ма дзян-
скае на сель ніц тва зры ва ла пла ны аку па цый-
ных улад па па стаў ках збож жа, жы вё лы, а 
так са ма ма бі лі за цыі мо ла дзі для ад праў кі ў 
Гер ма нію і для служ бы ў па лі цыі.

На ма ган ня мі Сця па на Шу пе ні да во се-
ні 1943 го да ў Шчу чын скай зо не ўжо ак-
тыў на дзей ні ча лі ча ты ры пар ты зан скія 
бры га ды і адзін асоб ны атрад, на ра хун ку 
яко га 295 уза рва ных эша ло наў пра ціў ні ка, 
135 раз бі тых аў та ма шын. Пры кру шэн ні са-
ста ваў і ў ад кры тых ба ях сі ла мі пар ты зан 
Шчу чын скай зо ны за бі та ка ля дзе вя ці ты-
сяч гіт ле раў цаў, уза рва на 75 чы гу нач ных і 
ша сэй ных мас тоў, раз бу ра ны 42 кі ла мет ры 
чы гу нач ных пу цей. У пя ці ра ё нах быў на ла-
джа ны вы пуск га зет, вы пу шча ны 52 ты ся чы 
эк зэмп ля раў га зет і ліс то вак.

За вя лі кую пра цу па ар га ні за цыі пар ты-
зан ска га ру ху, уме лае кі раў ніц тва ба я вы мі 
дзе ян ня мі на род ных мсці ўцаў Ба ра на віц кі 
аб лас ны ка мі тэт КП (б)Б 15 лі пе ня 1944 го-
да прад ста віў кан ды да ту ру Шу пе ні да пры-
сва ен ня зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за. Не 
стаў шы Ге ро ем, ён быў уз на га ро джа ны ор-
дэ нам Ле ні на, ор дэ нам Су во ра ва 2-й сту пе ні, 
Чыр во на га Сця га і ін шы мі ме да ля мі. Пас ля 
вай ны Сця пан Шу пе ня пра ца ваў у апа ра це 
Са ве та Мі ніст раў БССР, зай маў ад каз ныя 
па са ды ў на род най гас па дар цы рэс пуб лі кі. 
Па мёр у 1979 го дзе. Яго імя пры свое на ся-
рэд няй шко ле ў вёс цы Ор ша Шчу чын ска га 
ра ё на, што на Гро дзен шчы не.

Ге надзь БАР КУН, гіс то рык

�

Ця пер ад на па лча не дак лад-
на ве да юць, дзе ён жыў і чым 
зай маў ся пас ля ва ен най служ-
бы ў да лё кай кра і не. І вель мі 
ўдзяч ны за атры ма ную ін фар-
ма цыю ства раль ні кам элект-
рон на га рэ сур су, пры све ча-
на га вай не ў Аф га ні ста не. Яго 
прэ зен та цыя ад бы ла ся ў Ві-
цеб скай аб лас ной біб лі я тэ цы 
імя Ле ні на. Ка ля го да па тра-
ча на, каб ства рыць на са мрэч 
уні каль ны элект рон ны рэ сурс 
«Аф га ні стан. Без пра ва на за-
быц цё».

— Ён ство ра ны да 25-й га да ві ны 
вы ва ду са вец кіх вой скаў з Аф га ні-
ста на і пры све ча ны во і нам-ін тэр-
на цы я на ліс там Ві цеб шчы ны. Ба за 
да ных ста ла вы ні кам рэа лі за цыі 
пра ек та, які ажыц ця ві лі су пра цоў-
ні кі на шай біб лі я тэ кі пры да па мо-
зе Ві цеб скай аб лас ной ар га ні за цыі 
Бе ла рус ка га са ю за ве тэ ра наў вай-
ны ў Аф га ні ста не і Ві цеб ска га га-
рад ско га му зея во і наў-ін тэр на цы-
я на ліс таў, — рас каз вае ды рэк тар 
біб лі я тэ кі Аляк сандр СЁМ КІН.

Па вод ле яго  слоў, рэ сурс, які 
раз ме шча ны на сай це біб лі я тэч най 
уста но вы, на вед ва юць шмат ка-
рыс таль ні каў ін тэр нэ ту. Вод гу кі са-
мыя доб рыя. Лю дзі дзя ку юць, што 
з яго да па мо гай мож на ад шу каць 
тых, з кім ра зам вы кон ва лі ін тэр на-
цы я наль ны доўг. Вось і «аф ган цы» 
з Укра і ны ўрэш це да ве да лі ся, што 
пас ля той вай ны ста ла з іх ад на-
па лча ні нам.

— Га лоў ная мэ та, якую мы вы-
зна чы лі для ся бе, — ад даць да ні ну 
па ва гі во і нам, якія сум лен на вы ка-
на лі свой ін тэр на цы я наль ны доўг, 
а так са ма ўве ка ве чыць па мя ці за-
гі ну лых і па мер лых ад ран. Ад ра зу 
ха чу ўдак лад ніць, што рэ сурс — 
кла січ ная і струк ту ра ва ная ба за да-
ных. І не пра ду гледж вае на яў насць 
роз ных фо ру маў. Ён уклю чае ў ся-
бе ма тэ ры я лы з кніг, пуб лі ка цыі, 
фа та гра фіі, ліс ты во і наў і сва я коў 
і ін шыя да ку мен ты… Пер са ні фі ка-
ва ную ін фар ма цыю пра да ста ві лі 
«аф ган скія» ар га ні за цыі і ві цеб скі 
аб лас ны ка мі са ры ят, а так са ма 
ра ён ныя ка мі са ры я ты. Ёсць там і 
раз дзел «Вай ско выя фар мі ра ван ні 

Ві цеб шчы ны ў аф ган скай вай не». 
Для Ві цеб ска вай на ў Аф га ні ста не 
мае асаб лі вае зна чэн не, та му што 
103-я па вет ра на-дэ сант ная ды ві-
зія пер шай увай шла ў Аф га ні стан 
і ме на ві та яе во ін скія фар мі ра ван ні 
па кі ну лі кра і ну апош ні мі. Лёт чы кі 
339-га авія цый на га пал ка ажыц-
цяў ля лі тэх ніч ную пад трым ку: пе-
ра во зі лі аса бо вы склад, гру зы, 
ва ен ную тэх ні ку. Сваю ста рон ку 
ў ва ен ныя па дзеі ўпі саў і 402-гі 
цяж кі бам бар дзі ро вач ны авія цый-
ны полк, які дыс ла цы ра ваў ся ў 
па сёл ку Бал ба са ва Ар шан ска га 
ра ё на. У 1994 го дзе гэ та во ін скае 
фар мі ра ван не рас фар мі ра ва лі. 
Раз дзел «Во і ны-ін тэр на цы я на ліс-
ты Ві цеб скай воб лас ці» — са мы 
вя лі кі па аб' ёме, а час пра цы над 
ім быў са мым скла да ным — у сэн-
се по шу ку і ўдак лад нен ня ін фар-
ма цыі. У гэ тым раз дзе ле не каль кі 
ты сяч проз ві шчаў. Уся ін фар ма цыя 
згру па ва на ў ад па вед нас ці з ад мі-
ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ным па-
дзе лам воб лас ці і мес цам па ста-
ноў кі на во ін скі ўлік. Пер са наль ная 
ін фар ма цыя аб кож ным во і ну прад-

стаў ле на не вя лі кай бія гра фіч най 
да вед кай, — па дзя лі ла ся ню ан са-
мі рас пра цоў кі рэ сур су Тац ця на 
АДА МЯН, на мес нік ды рэк та ра 
па біб лі я тэч най ра бо це.

Ці ка ва, што ў спі се ге ро яў і Па-
вел Гра чоў, ка ман дзір 103-й гвар-
дзей скай па вет ра на-дэ сант най ды-
ві зіі (у скла дзе 40-й ар міі. — Аўт.), 
які з 1992 па 1996 га ды быў мі ніст-
рам аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі.

— Па па пя рэд ніх да ных, больш 
за 6 ты сяч удзель ні каў ба я вых дзе-
ян няў у Аф га ні ста не — з на шай 

воб лас ці. Што да коль кас ці тых, хто 
за гі нуў, — ра ней лі чы ла ся, што іх 
151, ця пер уста на ві лі проз ві шчы 
160 ча ла век. Не ка то рыя па ха ва-
ны за ме жа мі на шай воб лас ці, але 
гэ та на шы зем ля кі: ву чы лі ся, пра-
ца ва лі або жы лі на Ві цеб шчы не… 
Пра ца над па паў нен нем рэ сур су 
бу дзе пра цяг вац ца, — рас ка заў 
Ва ляр' ян МАЦ КЕ ВІЧ, стар шы ня 
Ві цеб скай аб лас ной ар га ні за цыі 
Бе ла рус ка га са ю за ве тэ ра наў 
вай ны ў Аф га ні ста не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

Толь кі так бы ло да апош ня га ча су. Сён ня 
су свет ная гра мад скасць за га ва ры ла і пра 
бе ла рус кі ла гер смер ці, дзе бы лі за ка та ва-
ны, за бі ты і спа ле ны дзя сят кі ты сяч мір ных 
гра ма дзян, ва ен на па лон ных чыр во на ар мей-
цаў, пар ты за наў, вяз няў і яў рэ яў з Гер ма ніі, 
Аў стрыі і Чэ хіі. Коль касць за бі тых і сён ня 
не маг чы ма пад лі чыць дак лад на: пе рад ад-
ступ лен нем ня мец кіх вой скаў на цысц кія ка-
ты ста ра лі ся зні шчыць усе сля ды ма са вых 
зла чын стваў.

Апош нім ча сам ста лі вя до мыя но выя пад-
ра бяз нас ці зні шчэн ня мір на га на сель ніц тва. 
Ад нак у Трас цян цы і да гэ туль ня ма год на-
га пом ні ка, які б уша ноў ваў па мяць ах вяр 
фа шыз му. Пра ла гер смер ці на гад вае хі ба 
абел іск, раз ме шча ны ўздоўж Ма гі лёў скай 
ша шы, не вя ліч кія пом ні кі ў роз ных мес цах 
Трас цян ца. На ка мен ных плі тах не зной дзеш 
ні вод на га проз ві шча!

Пра тое, што гэ та 
сум ная не да рэ чнасць 
хут ка бу дзе лік ві да-
ва на і не ўза ба ве на 
мес цы бы ло га ла ге ра 
смер ці з'я віц ца су час-
ны ме ма ры ял, ста ла 
вя до ма пад час між на-
род най кан фе рэн цыі 
«На шля ху да ства-
рэн ня ме ма ры яль на га 
комп лек су ў Трас цян-
цы», якая прай шла ў 
Мін скім між на род ным 
аду ка цый ным цэнт ры 
імя Ё. Рау. Экс пер ты з 
Бе ла ру сі, Гер ма ніі, Аў-
стрыі, Чэ хіі і Поль шчы 
аб мяр коў ва лі, якім па-
ві нен быць ме ма ры ял, 
ка лі ён бу дзе ство ра ны 
і за чые срод кі.

Ула ды Мін ска ад вя лі больш чым 100 гек-
та раў зям лі для ства рэн ня ме ма ры яль на га 
комп лек су ў Ма лым Трас цян цы і ўхва лі-
лі пра ект га лоў на га ар хі тэк та ра пра ек таў 
ланд шафт най ар хі тэк ту ры «Мінск пра ект» 
Ган ны Ак сё на вай. Су час ныя пом ні кі бу дуць 
уста ля ва ны на мес цы крэ ма то рыя ў Ша шоў-
цы і хля ва ва ўро чы шчы Трас ця нец. Част-
кай бу ду ча га ме ма ры я ла ў Трас цян цы ста не 
асоб ны пом нік у Бла га ўшчы не — на тым 
са мым мес цы, дзе, у асноў ным, бы лі за бі ты 
яў рэі з Мінск ага ге та, а так са ма дэ пар та-
ва ныя яў рэі з Гер ма ніі, Аў стрыі і Чэ хіі. Ідэя 
ўша на ваць тра гіч нае мес ца, якое зна хо дзіц-
ца лі та раль на праз да ро гу ад ла ге ра смер ці, 
на ле жа ла Ле а ні ду Ле ві ну. Яе рэа лі за цыя 
ўжо ажыц цяў ля ец ца ў твор чай май стэр ні 
ка ман дай вя до ма га ар хі тэк та ра.

— Для рэа лі за цыі пер шай ста дыі пра ек-
та Мін скім гар вы кан ка мам ужо вы дат ка ва-
на 200 ты сяч еў ра, — за зна чыў ды рэк тар 
Мінск ага між на род на га аду ка цый на га 
цэнт ра імя Ё. Рау Вік тар БА ЛА КІ РАЎ. — 
Пад тры маць бу даў ніц тва ме ма ры я ла фі-
нан са ва вы ка заў жа дан не і ня мец кі бок. 
Дорт мунд скі між на род ны аду ка цый ны цэнтр 
звяр нуў ся да кі раў ніц тва шас ці га ра доў, ад-
куль пад час вай ны дэ пар та ва лі яў рэ яў у 
Мінск, з прось бай пры няць удзел у фі нан-

са ван ні. Па стаў ле на за да ча са браць 1 міль-
ён еў ра для рэа лі за цыі су мес на га пра ек та. 
Сён ня Дорт мунд скі цэнтр ужо ва ло дае па-
ло вай гэ тай су мы. Ас тат нюю част ку мяр ку-
ец ца атры маць ад мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў ФРГ, дзе га лоў ным ар гу мен там ста не 
тое, што су час ная Фе дэ ра тыў ная Рэс пуб-
лі ка Гер ма нія з'яў ля ец ца пе ра ем ні цай Трэ-
ця га рэй ха.

Ужо ў кра са ві ку пач нец ца пер ша па чат-
ко вая пра ца над ства рэн нем ме ма ры я лу. 
Ад нак на хут кую рэа лі за цыю ўся го пра ек та 
раз ліч ваць не пры хо дзіц ца. Бу даў ніц тва ме-
ма ры яль на га комп лек су прой дзе па этап на. 
Спа чат ку за пла на ва ны ра бо ты па ства рэн ні 

мес ца па мя ці ў са мім Трас-
цян цы, за тым — ва ўро чы-
шчы Бла га ўшчы на, і толь кі 
по тым трэ ба бу дзе ства-
рыць ці пад зем ны пе ра ход, 
ці спе цы яль ны мос цік, які 
злу чыць гэ тыя два аб' ек ты. 
Па пад лі ках спе цы я ліс таў, 
поў ная рэа лі за цыя пра ек та 
ме ма ры яль на га комп лек су 
раз лі ча на на 10 міль ё наў 
еў ра. Уліч ва ю чы тое, што 
сён ня ня ма і па ло вы ад 
гэ тай су мы, мож на мер ка-
ваць, што паў на вар тас ны 
ме ма ры яль ны комп лекс у 
Трас цян цы мы ўба чым не 
хут ка.

Ве ра год на, хут чэй ста не 
маг чы мым рэа лі за ваць 

пра гра му зна ём ства еў ра пей скай мо ла дзі з 
ва ен най гіс то ры яй Бе ла ру сі, у тым лі ку з тра-
ге ды яй Трас цян ца. У сваю чар гу, мяр ку ец ца 
рас пра ца ваць пра гра мы, па якіх бе ла рус кая 
мо ладзь, а так са ма гос ці з Ра сіі і Укра і ны 
змо гуць па зна ё міц ца з ана ла гіч ны мі ла ге-
ра мі смер ці ў За ход няй Еў ро пе.

— Над звы чай важ на, каб та кія гіс та рыч-
ныя мес цы, як Бла га ўшчы на і Трас ця нец, у 
мя не на Ра дзі ме бы лі вы не се ны на шы ро-
кае гра мад скае аб мер ка ван не і апы ну лі ся 
ў цэнт ры ўва гі, — пад крэс ліў Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Фе дэ ра тыў най Рэс-
пуб лі кі Гер ма нія ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Валь фрам МА АС. — Кож ны ча ла век або 
кож ная кра і на, якая бы ла за кра ну та та кім 
цяж кім лё сам ці та кі мі ж па дзея мі, змо жа 
ска рыс тац ца гэ тым ме ма ры я лам як на го-
дай, каб яшчэ раз аб ду маць сваю тра гіч ную 
гіс то рыю. Па мер лых мы ўжо не вер нем, але 

змо жам пра ду хі ліць та кое раз віц цё па дзей, 
ка лі па мяць аб іх мо жа цал кам сцер ці ся як з 
кар ці ны све ту, так і з гіс то рыі. Та му над звы-
чай важ на ства рыць ме ма ры ял, пры све ча ны 
ах вя рам, якія скон чы лі там сваё жыц цё, і 
вель мі пад ра бяз на апі саць іх апош ні шлях. 
І ка лі мы га во рым пра та кія ме ма ры я лы, то 
трэ ба ўсве дам ляць, што гэ та не толь кі мес-
цы, якія вяр та юць нас у мі ну лае. Сэнс іх ства-
рэн ня за клю ча ец ца ў тым, каб ду маць пра 
на шу бу ду чы ню.

Да рэ чы, сён ня вя дзец ца вя лі кая пра ца 
па ад наў лен ні ім ён ах вяр Трас цян ца. Пай-
мен на ўжо мож на на зваць трэ цюю част ку 
вяз няў. Ас тат нія і да гэ тай па ры за ста юц ца 
не вя до мы мі. Не вы пад ко ва ад ным з пер шых 
кро каў на шля ху ства рэн ня ме ма ры яль на-
га комп лек су ў Трас цян цы ста не за клад ка 
кап су лы з ім ёна мі за гі ну лых. Ад бу дзец ца 
гэ та сё ле та — 8 чэр ве ня — на тэ ры то рыі 
бы ло га ла ге ра смер ці ў пры сут нас ці гра мад-
скас ці з Бе ла ру сі, Гер ма ніі, Аў стрыі, Чэ хіі, 
Ра сіі, Поль шчы і Із ра і ля. І з гэ та га дня ме-
ма ры ял, які з'я віц ца ў Трас цян цы, па ві нен 
бу дзе стаць мес цам вы каз ван ня смут ку і 
ўша на ван ня па мя ці тых, хто тут пай шоў у 
апош ні шлях.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Случ чы на заўж ды 
сла ві ла ся та ле на ві ты мі 
людзь мі ў роз ных га лі нах: 
мас тац тве, ткац тве, 
куль ту ры і на ват кос ма се. 
Пра гэ та мож на да ве дац ца 
з экс па зі цыі «Случ ча не 
і кос мас», што пра цуе 
ў Слуц кім края знаў чым 
му зеі.

— Звыш 30 на шых зем ля коў на 
пра ця гу не каль кіх дзе ся ці год дзяў 
зай ма лі роз ныя кі ру ю чыя па са ды 
ва ўста но вах, якія ня ма ла зра бі лі па 
асва ен ні кос ма су, — рас каз вае вя-
ду чы на ву ко вы су пра цоў нік му зея 
Ва сіль Ціш ке віч. — У свой час вы кон-
ва лі аба вяз кі на чаль ні ка кас ма дро ма 
«Бай ка нур» ге не рал-пал коў нік Кан-
стан цін Гер чык і ге не рал-лей тэ нант 
Юрый Жу каў. Кан стан цін Ва сіль е віч 

удзель ні чаў у за пус ку пер ша га штуч-
на га спа да рож ні ка Зям лі, а так са ма 
кас міч ных ка раб лёў. У 1960-м, пад час 
дзяр жаў ных вы пра ба ван няў ба ліс тыч-
най ра ке ты, на па лі го не зда ры ла ся 
ава рыя, за гі ну ла шмат лю дзей, мно гія 
атры ма лі цяж кія апё кі. Але ён здо леў 
вяр нуц ца да служ бы, уз на га ро джа-
ны дву ма ор дэ на мі Ле ні на, яму пры-
свое на Ле нін ская прэ мія. Да рэ чы, яго 
стры еч ны брат, ін жы нер-кан струк тар 
Да ні іл Гер чык так са ма на ра дзіў ся ў 
вёс цы Са ро гі, пра ца ваў у пад мас коў-
ным Рэў та ве ў кан струк тар скім бю ро 
ака дэ мі ка Ча ла мея, дзе зай ма лі ся 
кас міч ны мі сіс тэ ма мі і кры ла ты мі ра-
ке та мі мар ско га ба за ван ня.

Юрый Жу каў уз на чаль ваў кас ма-
дром «Бай ка нур» з 1983 па 1989 год, 
кі ра ваў пус кам ка раб ля «Энер гія-Бу-

ран». Ме на ві та пры ім апра боў ва лі і 
но вую ра ке ту-нось біт «Зе ніт», вя лі ся 
пі ла та ва ныя па лё ты па пра гра ме «Ін-
тэр кос мас». Па мёр Юрый Авер кі е віч 
у Сма лен ску 19 са ка ві ка 2010 го да. 
Да апош ня га ча су ён пад трым лі ваў 
су вязь са сва ёй ма лой ра дзі май. Су-
пра цоў ні кі му зея да Су свет на га дня 
кас ма на ўты кі і авія цыі ла дзі лі са 
сла ву тым зем ля ком пра мую су вязь, 
і ўдзель ні кі ме ра пры ем стваў маг лі 
аса біс та па тэ ле фо не па гу та рыць з 
ім, за даць свае пы тан ні.

Вы дат ны аст ра ном, ды рэк тар Мас-
коў скай аб сер ва то рыі, пра фе сар Ві-
тольд Цэ рас кі — вы пуск нік Слуц кай 
гім на зіі № 1 (ці, як яе на зы ва юць, 
«Слуц кіх Афін»), якая хут ка ад зна-
чыць сваё 400-год дзе. Ме на ві та ён 
за сна ваў мас коў скую шко лу аст ра-

но міі, рас пра ца ваў ме то ды ку фо та-
мет рыч ных на зі ран няў, што да зво лі-
ла вы ме раць бляск звыш 500 зо рак, 
вы зна чыць зор ка вую ве лі чы ню Сон ца 
і верх нюю мя жу яго тэм пе ра ту ры — 
3500 гра ду саў. Ві тольд Кар ла віч ад-
крыў у 1885 го дзе та кую з'я ву, як 
се раб рыс тыя аб ло кі, што све цяц ца 
ноч чу. У го нар сла ву та га ву чо на га 
на зва ны ма лая пла не та і кра тар на 
Ме ся цы.

Імя яшчэ ад на го вя до ма га слу-
ча ні на ўве ка ве ча на ў наз ве дру го га 
кра та ра нач но га свя ці ла. Ся мён Кос-
берг — га лоў ны кан струк тар вад ка-
сных ра кет ных ру ха ві коў. Ме на ві та 
яны вы во дзі лі ў ад кры тую пра сто ру 
пі ла та ва ныя кас міч ныя ка раб лі, штуч-
ныя спа да рож ні кі Зям лі і аў та ма тыч-
ныя між пла нет ныя стан цыі. Пас ля 

свай го сла ву та га «Па еха лі!» Юрый 
Га га рын ус клік нуў: «Кос берг спра ца-
ваў!». Сак рэт ным Ука зам Прэ зі ды у-
ма Вяр хоў на га Са ве та СССР Ся мён 
Ары е віч быў уда сто е ны зван ня Ге роя 
Са цы я ліс тыч най Пра цы. За гі нуў ён у 
аў та ка та стро фе ў 1965 го дзе.

Яшчэ ад на ле ген дар ная асо ба — 
Кан стан цін Да ві доў скі, штур ман экі па-
жа «Ме ся ца ход-1». На ад ной з су стрэч 
у Слуц кім края знаў чым му зеі Кан стан-
цін Кан стан ці на віч рас ка заў, што ў са-
ка ві ку 1971-га вы ра шыў па він ша ваць 
жан чын з іх свя там не звы чай ным чы-
нам. Ён раз лі чыў шлях апа ра та так, каб 
той вы веў ко ла мі на грун це ня бес на га 
свя ці ла «8 Са ка ві ка». Але ў вы ні ку з'я ві-
ла ся толь кі «са ка ві ка»: не ха пі ла энер-
гіі. (На ступ ны се анс за рад кі па ві нен быў 
ад быц ца толь кі на на ступ ны дзень з 

узы хо дам сон ца.) Ня поў нае він ша ван не 
бы ло пра дэ ман стра ва на ка ле гам на 
фо та здым ку… Кан стан цін Да ві доў скі 
тра гіч на за гі нуў у 2004 го дзе.

На Слуц кай зям лі на ра дзіў ся і Ігар 
Шаў чук, які пра ца ваў ге не раль ным ды-
рэк та рам экс пе ры мен таль на га за во да 
ААТ «Ту па леў», за тым — стар шы нёй 
са ве та ды рэк та раў, ге не раль ным кан-
струк та рам. Ігар Сяр ге е віч — га на ро-
вы авія бу даў нік, лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Яго не 
ста ла ў 2011 го дзе. Аляк сандр Ку ніц-
кі — на чаль нік ка фед ры ба ліс ты кі ака-
дэ міі імя Дзяр жын ска га, аў тар больш 
як 80-ці на ву ко вых прац. Яў ген Жал-
коў скі — пра фе сар, за гад чык ла ба ра-
то рыі Ін сты ту та фі зі кі Зям лі (Ра сій ская 
ака дэ мія на вук). Ва ле рый Кан цоў з 
1979-га па 1999 год слу жыў на кас ма-

дро ме «Бай ка нур» і зай маў ся бу даў-
ніц твам аб' ек таў, якія ме лі да чы нен не 
да кос ма су.

У экс па зі цыі му зея шмат ці ка вых 
экс па на таў. Гэ та, на прык лад, па вя-
лі ча ная ка ля ро вая фо та ко пія кар ты 
зор на га не ба XVІІ ста год дзя Ільі Ка-
пі е ві ча. Пад час па езд кі ца ра Пят ра І 
па Еў ро пе бе ла рус быў у яго пе ра-
клад чы кам і па да ру чэн ні ім пе ра та ра 
вы ву чаў раз мя шчэн не зо рак на не бе. 
У вы ні ку з'я ві ла ся кар та, якая вы ка-
рыс тоў ва ла ся ў мар скіх па хо дах.

З кож ным го дам экс па зі цыя па шы-
ра ец ца, па паў ня ец ца но вы мі ма тэ ры-
я ла мі і прад ме та мі. І ўжо сён ня яна 
мо жа прэ тэн да ваць на ста тус асоб-
на га му зея.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Незабыўнае Незабыўнае   ��

ПА МЯЦЬ
З ДУМ КА МІ АБ БУ ДУ ЧЫ НІ 

На мес цы ла ге ра смер ці Трас ця нец
з'я віц ца су час ны ме ма ры яль ны комп лекс 

Без тэрміну даўнасціБез тэрміну даўнасці  ��

ГЕ РО Я МІ НЕ СТА ЛІ —
ГЕ РО Я МІ ЗА СТА ЛІ СЯ 

Ёсць рэ сурс Ёсць рэ сурс   �� «АФ ГА НІ СТАН.
БЕЗ ПРА ВА НА ЗА БЫЦ ЦЁ» 

Дзя ку ю чы бе ла рус кім біб лі я тэ ка рам укра ін скія во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты больш 
як праз чвэрць ста год дзя знай шлі звест кі пра ба я во га та ва ры ша

Зем ля кі Зем ля кі   ��

«СЛУЦ КІ СЛЕД» У КОС МА СЕ 

У па мя ці аб ха ла кос це 
ў Гер ма ніі ёсць сваё імя — 
Асвен цым. «Да і пас ля 
Асвен цы ма» — ме на ві та 
так аба зна ча ны пе ра лом 
у цы ві лі за цыі. Ма ла вя до мыя 
ін шыя мес цы ма са ва га 
зні шчэн ня лю дзей фа шысц кі мі 
зла чын ца мі: Бу хен вальд, 
Да хау, Май да нэк, Трэб лін ка… 
Не так шмат ве да юць у све це 
пра Трас ця нец.

80 га доў та му — 
16 кра са ві ка 1934 го да — 
па ста но вай Цэнт раль на га 
Вы ка наў ча га Ка мі тэ та 
СССР бы ло ўста ноў ле на 
зван не Ге роя Са вец ка га 
Са ю за — вы шэй шая 
сту пень ад зна кі 
за за слу гі пе рад 
дзяр жа вай, звя за ныя 
са здзяйс нен нем 
ге рой ска га подз ві гу. 
Зван не Ге роя Са вец ка га 
Са ю за пры свое на 
475 бе ла ру сам і 
ўра джэн цам на шай 
кра і ны.

На за вём ім ёны ак тыў ных 
удзель ні каў пар ты зан ска га ру ху 
ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
якія не ста лі Ге ро я мі Са вец ка га 
Са ю за. Ад нак сва і мі шмат лі кі мі 
подз ві га мі за слу гоў ва лі гэ та га.


